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Paradox Intertainment præsenterer i samarbejde med 
Politiken Live: WELCOME TO DENMARK - et 
dokumentar-teater-spil om asyl, skøn og troværdighed. 

Asyl i Danmark:

I dag oplever Danmark en øget tilstrømning af flygtninge, 
og hver dag foretages der hårde prioriteringer mellem 
asylansøgerne. Prioriteringer, som risikerer at udløse 
ødelæggelse og død for de implicerede, hvis de sendes 
tilbage til deres hjemland. Men på hvilket grundlag 
foretages disse vurderinger? Der er pres på asylcentrene, og 
det sætter også øget fokus og bevågenhed på 
udvælgelseskriterierne: Hvem skal have og hvem skal ikke 
have asyl i Danmark? 

Visse kriterier fremgår tydeligt af dansk lov og 
internationale konventioner. Detaljer om tro, religion og 
seksualitet kan blandt andet blive afgørende. I disse sager 
skal Flygtningenævnet foretage de såkaldte 
troværdighedsvurderinger.

I fire unikke forestillinger i Pressen den. 13. og 19. maj og 
den 2. og 5. juni 2015 inviteres publikum til at opleve 
systemet indefra: Hver aften vil der blive præsenteret nye 
asyl-historier. Tilskuerne skal agere Flygtningenævn, tage 
stilling til de autentiske flygtningehistorier og afgive deres 
stemme, og det handler her om personligt skøn og 
troværdighed og ikke juridiske paragraffer.

Værten og de medvirkende:

Thomas Gammeltoft Hansen er forskningschef, med 



kompetencer inden for international menneskeret, asyl og 
flygtningeret og sidder i Flygtningenævnet. Han er vært i 
dokumentar-teater-spillet, guider publikum gennem den 
labyrint, som asylsystemet er, og præsenterer de 
medvirkende flygtninge. Han sætter en ramme op, hvori 
deres historier fremstilles. 

Ligeledes medvirker dramatiker, performer og instruktør 
Daniel Wedel, skuespiller, producent og performer 
Henriette Rosenbeck samt scenograf, billedkunstner og 
performer Martin Eriksson. TV og videoprojektioner vil 
endvidere understøtte dokumentar-teater-spillene. 

Formålet med de fire unikke spil:

Det er den konkrete situation eller konfrontation mellem 
Flygtningenævnet og asylansøgeren, hvor livshistorien 
opføres, som ligger til grund for den endelige beslutning, 
der er det afgørende. At foretage et skøn og en 
troværdighedsvurdering her og nu.
 

Formålet er således at genskabe dette vitale møde og 
visualisere denne livsafgørende beslutning for alle parter i 
forestillingsrækken. Det er et vigtigt teaterpolitisk 
dokumentarisk spil i et valgår, hvor flygtninge og 
udlændingepolitik igen ser ud til at blive et dominerende 
tema. 

Før dokumentar-teater-spillene har premiere vil der blive 
afholdt et åbent debatarrangement: DEBAT PARADOX i 
Pressen den 4. maj 2015 med journalist og forfatter Olav 
Hergel som moderator.



Det er Teater Uden Sikkerhedsnet: Intet gentages! Intet 
kan laves om!

PARADOX Intertainment er et teater-performance-
kollektiv, der i skiftende konstellationer bryder med det 
gængse teaterbegreb. Kollektivet går tematisk i dybden med
fremtrædende samfundsemner og særlige forhold i 
Danmark og belyser paradokset i den enkelte sag.

Welcome to Denmark er støttet af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg.
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